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Naast de decoring en flamingo aan de muur is er ook een wolkje om de babykamer op te leuken! Met dit wolkje kan er
op een gemakkelijke manier wat extra kleur worden toegevoegd aan de kamer van de kleine. Tenslotte is het een leuke
eyecatcher waar de kleine naar kan kijken, wanneer hij of zij niet kan slapen. Dus niet alleen functioneel als accessoire,
maar ook als vermaak!
Benodigdheden
ReStyle Hydrofiel Goud glitter, art. 069.9053 kleur 002
Kussenvulling 500 gram, art. 083.28500
Durable Cosy, 50% katoen, 50% polyacryl, 50gr/66m, art. 010.65
- Kleur 2237 Charcoal
- Kleur 2239 Brick
- Kleur 326 Ivory
- Kleur 2192 Pale Pink
- Kleur 2182 Ochre
Clover Pom-Pom Maker small, art. 086.3124
Leren label Round Hart 30mm, art. 013.10215 kleur 975
Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Vlieseline vorm/naadband
Naaimachine
Schaar
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1 (foto 1): Teken een wolk of zoek op internet een plaatje van een wolkje en print en knip het uit.
Stap 2: Knip de wolk uit de dubbele stof. Knip wel 1 cm naad eraan.
Stap 3 (foto 2): Strijk langs de naad vorm/naadband
Stap 4 (foto 3,4): Leg de twee wolkjes met de goede kant van de stof op elkaar. En stik het vast. Laat een stukje van 4 cm
open om hem strakjes te kunnen vullen. Goed aan en afhechten bij de opening want er komt veel spanning op met vullen.
Stap 5 (foto 5): Geef knipjes in de hoekjes van het wolkje.
Stap 6 (foto 6): Keer het wolkje.
Stap 7 (foto 7): Vul het wolkje. En naai de opening met de hand dicht.
Stap 8 (foto 8,9,10,11): Maak met de Clover pom pom maker 5 verschillende kleuren pom poms/bolletjes. Je maakt aan
beide kanten 30 omslagen. Zo worden de bolletjes allemaal even groot.
Als je het bolletje uit het apparaatje haalt pluis de draadje dan uit met je vinger dan word het bolletje nog mooier.
Stap 9 (foto 12,13,14): Naai de bolletjes precies in de naad aan het wolkje op verschillende hoogtes. Je maakt een soort
knoopje en je steekt het draad wat over is in de wolk weg. Zo hangen de bolletjes(regendruppels) er mooi onder.
Stap 10 (foto 15): Naai het label er met de hand op.
Stap 11 (foto 16): En als laatste kan je op de achterkant een ophanglusje eraan naaien.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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